
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Kalendarz adwentowy HiPP 2017”   

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 

kapitale zakładowym 850 000 PLN, pod numerem KRS 56644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

1.2. Konkurs trwa od 1 grudnia do 24 grudnia 2017 roku. 

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pomocą Internetu poprzez stronę internetową 

Organizatora www.hipp.pl. 

1.5. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie 

Organizatora przez cały czas trwania Konkursu. 

1.6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni Komisja Konkursowa (zwana dalej 

„Komisją”) złożona z przedstawicieli Organizatora. 

 

2. ZASADY KONKURSU  

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób (zwanych dalej „Uczestnikami”) spełniających poniższe 

warunki: 

a) uczestnik jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) uczestnik jest osobą pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 

zamieszkiwanie danej osoby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza jej adres 

zameldowania na tym terenie; 

c) uczestnik jest konsumentem HiPP, w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego; 

d) uczestnik jest rodzicem i/lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 (trzech); 

e) uczestnik wypełnił prawidłowo i w całości formularz zgłoszeniowy do Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika.  

2.2. W konkursie nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin, przy czym przez 

członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 

b) inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.  

2.3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, przy czym warunkiem uczestnictwa w 

konkursie jest skuteczne zgłoszenie swojego uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie. 

2.4. Czas trwania konkursu: 

http://www.hipp.pl/


a) w dniach od 1 grudnia do 24 grudnia 2017 roku każdy Uczestnik może przesłać do 

Organizatora za pośrednictwem strony internetowej Organizatora zgłoszenie konkursowe 

zawierające zdjęcie dziecka do lat 3 wraz z opisem zdjęcia. Dodatkowo uczestnik powinien 

wypełnić formularz z danymi osobowymi. Dane potrzebne są do wysyłki nagrody, w 

wypadku, kiedy dane zgłoszenie wygra w konkursie; 

b) każdego dnia, od 1 grudnia do 24 grudnia 2017, Komisja konkursowa, składająca się z 

przedstawicieli Organizatora wybierze jedno zdjęcie, które będzie umieszczone w 

„Kalendarzu adwentowym HiPP 2017”. Zdjęcia wybrane spośród zgłoszeń nadesłanych w 

piątki, soboty i niedziele będą publikowane w poniedziałki;  

c) lista Laureatów będzie opublikowana na stronie hipp.pl w czasie trwania konkursu oraz przez 

dwa tygodnie od daty zakończenia konkursu.  

2.5. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) przesłać zdjęcie dziecka w wieku do 3 lat przedstawiające „Moje najpiękniejsze 

przedświąteczne chwile z produktami HiPP”. Na zdjęciu musi być widoczny produkt HiPP – z 

przyczyn wynikających z przepisów prawa, w konkursie nie mogą brać udziału produkty: 

Mleko HiPP 1 COMBIOTIK, Mleko HiPP 1 HA COMBIOTIK, Mleko HiPP 1 COMFORT. 

Przedstawione na zdjęciu dziecko powinno być ubrane. Dopuszczalna jest możliwość 

opublikowania zdjęcia dziecka z założoną pieluszką lub ubranego w majteczki. Zgłoszenie, 

które będzie przedstawiało dziecko bez ubrania nie będzie publikowane. Waga zdjęcia nie 

może przekroczyć 1 MB; 

b) wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy, tj. podać imię dziecka, datę urodzenia, swoje 

pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, 

miasto), adres e-mail, telefon kontaktowy (celem umożliwienia kontaktu kuriera z 

Laureatem) oraz przesłać zdjęcie poprzez naciśnięcie pola „Prześlij zdjęcie”. 

 

c) zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, iż 

zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki”; 

wysłać wypełniony formularz poprzez stronę internetową Organizatora w czasie trwania 

Konkursu - decyduje data zapisania zgłoszenia w aplikacji konkursowej na stronie 

internetowej Organizatora. Zdjęcia można wysyłać od 1 grudnia do 24 grudnia do godziny 

23.59. 

2.6. Autorem zdjęcia i opisu, zwanego w dalszej części Pracą, powinien być Uczestnik, który przesłał 

zgłoszenie na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do 

przesłanej Pracy. Praca nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywających do przemocy 

lub nienawiści, treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne 

z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego. Uczestnik niniejszym oświadcza, że 

zdjęcie zgłoszone przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw 

osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich. 

2.7.Wysyłając zdjęcie wraz z opisem uczestnik wyraża  zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

dziecka utrwalonego na przesłanym Organizatorowi zdjęciu, poprzez zamieszczenie zdjęcia, na 



którym utrwalono wizerunek dziecka, na Stronie Konkursowej oraz profilu firmy HiPP na Facebooku. 

Uczestnik oświadcza, że, jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun małoletniego, jest uprawniony 

do wyrażenia wyżej wymienionej zgody. 

2.8.Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem, że może 

wygrać tylko raz oraz na jeden adres domowy może zostać przesłana tylko jedna Nagroda. 

 

3. NAGRODY RZECZOWE  

3.1. Nagrodami w konkursie są 24 zestawy składające się produktów i gadżetów HiPP: 

a) w dniach 01.12-05.12.2017 oraz 07.12-23.12.2013 wygrywające zgłoszenie, które będzie 

opublikowane na stronie w aplikacji kalendarza adwentowego otrzyma nagrodę składającą 

się z:  

-maskotki Słonia HiPPolita, 

-gry „Memory” 

- śliniaczka, 

-zestawu produktów HiPP oraz kosmetyków HiPP Babysanft: 4 musów HiPPiS, Herbatki na 

Dobre samopoczucie, Musli 7 zbóż z bananami, Musli Truskawki-Maliny, Musli Banany - 

Jabłka – Śliwki, Kaszki mlecznej z biszkoptami, 2 szt. dań dla dzieci 1-3, Płynu do kąpieli dla 

całej rodziny HiPP Babysanft, Kremu Żółwika do twarzy i ciała; 

b) w dniach 06.12.2017 oraz 24.12.2017 wygrywające zgłoszenie, które będzie opublikowane na 

stronie w aplikacji kalendarza adwentowego otrzyma nagrodę składającą się z:  

-Torby Premium wraz z akcesoriami (składanym przewijakiem oraz termoopakowaniem na 

butelkę) 

-maskotki Słonia HiPPolita, 

-gry „Memory” 

- śliniaczka, 

-zestawu produktów HiPP oraz kosmetyków HiPP Babysanft: 4 musów HiPPiS, Herbatki na 

Dobre samopoczucie, Musli 7 zbóż z bananami, Musli Truskawki-Maliny, Musli Banany - 

Jabłka – Śliwki, Kaszki mlecznej z biszkoptami, 2 szt. dań dla dzieci 1-3, Płynu do kąpieli dla 

całej rodziny HiPP Babysanft, Kremu Żółwika do twarzy i ciała; 

Laureat nagrody w dniu 6.12 oraz 24.12 otrzyma dodatkowo jeździk Łosiołek firmy Planeco 

(polskiego producenta wyjątkowych ekologicznych zabawek www.planeco.pl/). Zabawkami 

tej polskiej firmy bawiły się dzieci pary książęcej Kate i Wiliama podczas wizyty w Polsce!  

 

3.2.  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom 
Nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 
wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego 
od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy i pobierze zryczałtowany podatek 
dochodowy należny z tytułu wygranej oraz odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego do 20-
tego dnia następnego m-ca, po miesiącu wydania Nagrody. Do wartości Nagrody,  zostanie dodana 



nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota nagrody 
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z 
tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. 

3.3.Jeden Uczestnik za jedno wybrane przez Komisję zdjęcie może otrzymać tylko jeden zestaw 

Nagród. 

3.4.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

produktów stanowiących Nagrodę ani do otrzymania ich ekwiwalentów lub zamiany Nagrody.  

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

4.1.Komisja, składająca się z Przedstawicieli Organizatora, dokona wyboru zdjęcia dnia, z puli 

nadesłanych zdjęć w danym dniu. Ze zdjęć przesłanych w piątki, soboty i niedziele Komisja wybierze 

laureatów w każdy poniedziałek. W przypadku braku możliwości wyłonienia Laureata w danym dniu, 

nagroda przechodzi do puli dnia kolejnego.  

4.2.Komisja składać się będzie z 3 Przedstawicieli Organizatora, którzy większością głosów wyłonią 

Laureatów Konkursu. 

4.3.Zwycięskie zgłoszenia zostaną wybrane przez Komisję wg następujących kryteriów: zgodność 

pracy z tematem „Moje najpiękniejsze przedświąteczne chwile z produktami HiPP”, pomysłowość, 

kreatywność, oryginalność.  

4.4.Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników Konkursu. 

4.5.Nagrody nieodebrane przez Laureata zostaną zwrócone do siedziby Organizatora i będą 

oczekiwać na odbiór przez Laureata, jednak nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od dnia ich zwrotu. 

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu prawo Laureata do nagrody wygasa.  

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZEKAZANIE NAGRÓD LAUREATOM  

5.1.Komisja po zakończeniu Konkursu sporządzi zbiorczy protokół z prac. Uczestnik Konkursu może na 

pisemne żądanie, zapoznać się ze zbiorczym protokołem prac Komisji w siedzibie Organizatora, w 

terminie ustalonym przez Strony.  

5.2.Lista Laureatów Konkursu będzie sukcesywnie publikowana na stronie internetowej Organizatora 

w czasie określonym w punkcie 2.4. 

5.3.Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą mailową w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od 

zakończenia konkursu,  w celu poinformowania ich o otrzymaniu Nagrody oraz potwierdzenia adresu 

dostarczenia Nagrody.  

5.4.Laureat zobowiązany jest do poinformowania Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od 

dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, jeśli nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub 

zmiana innych danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody.  

5.5.Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia dziecka wraz z opisem, 

imieniem dziecka, oraz nazwą miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.).  



5.5.Nagrody wymienione w pkt. 3.1 zostaną wysłane Uczestnikom Konkursu firmą kurierską lub 

pocztą, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody wydaje 

Organizator. Organizator może działać w tym zakresie za pośrednictwem innych podwykonawców. 

5.6.Lista nagrodzonych osób z podaniem imienia dziecka wraz z opisem zdjęcia oraz miejscowości 

zamieszkania zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora, w czasie trwania konkursu oraz przez 

dwa tygodnie po zakończeniu konkursu. 

 

6. DANE OSOBOWE 

6.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia              
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn.zm.) w związku               
z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.  

6.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest HiPP Polska Sp. z o.o.               
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303.  

6.3. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne        
w celu wzięcia udziału w Konkursie.  

6.4. Każdy Uczestnik Konkursu pozostawiający swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych 
oraz do ich poprawienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.  

6.5. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na publikację jego Pracy wraz z 

podaniem imienia jego dziecka, opisem zdjęcia oraz miejscowością zamieszkania. 

 

7. PRAWA AUTORSKIE  

7.1. Z chwilą zamieszczenia Pracy przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora, 

Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, 

nieograniczone czasowo i terytorialnie, na rozporządzanie Pracą Uczestnika na wszelkich polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową oraz multimedialną, w tym w pamięci komputerów, w dowolnej ilości i formie; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Prac w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym w tym rozpowszechnianie w Internecie; 

d) wprowadzanie do pamięci komputera; 

e) publiczna prezentacja; 

f) najem i dzierżawa, jak również udzielanie licencji na korzystanie z dokumentacji; 

g) transferu (nadania) za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną za pośrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnętrznych, 



h) wykorzystywanie Prac do celów reklamowych i marketingowych Organizatora, w tym na 

materiałach drukowanych, w Internecie, w prasie, w telewizji oraz na wszelkich nośnikach 

służących promocji, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu 

dystrybucji. 

7.2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń Pracy.  

 

 

8. REKLAMACJE  

8.1.Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, w siedzibie Organizatora albo za pośrednictwem poczty na adres 

Organizatora – HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja 

konkursu – Kalendarz adwentowy HiPP 2017” do dnia 20.01.2018 roku, o upływie terminu decyduje 

data stempla pocztowego.  

8.2.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji oraz imię, nazwisko i adres (ulicę, 

nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).  

8.3.Reklamacje związane z niedostarczeniem nagrody lub dostarczeniem uszkodzonej przesyłki do 

Uczestnika Konkursu przez firmę kurierską lub pocztę będą rozpatrywane w terminie 90 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje dotyczące dostarczenia uszkodzonej przesyłki 

zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy adresat ze względu na zły stan przesyłki, odmówi jej 

przyjęcia i zostanie ona zwrócona przez firmę kurierską lub pocztę do Organizatora Konkursu.  

8.4.Reklamacje związane z niedostarczeniem Nagrody nie będą rozpatrywane, jeśli przyczyna ich 

niedostarczenia wynika z faktu, iż Organizator nie został poinformowany o zmianie miejsca 

zamieszkania, zgodnie z terminem podanym w punkcie 5.4. 

8.5.Rozpatrywanie reklamacji innych niż określone w punkcie 8.3. oraz wysyłanie odpowiedzi na 

reklamację nastąpi do dnia 31.01.2018 roku. Reklamacje będzie rozpatrywana przez organizatora. 

Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny. 

 

 

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmę 

kurierską lub pocztę. Dotyczy to zarówno przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku z 

Konkursem przez osoby biorące w nim udział, jak również przesyłek wysyłanych przez Organizatora 

do Uczestników Konkursu.  

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

10.1.Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w 

siedzibie Organizatora.   

10.2.Przesłanie zgłoszenia konkursowego w aplikacji konkursowej udostępnionej przez Organizatora 

stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu, zawarte w 

niniejszym Regulaminie.  



10.3Nagroda może być przyznana Laureatowi spełniającemu wszystkie kryteria  

i obowiązki wynikające z Regulaminu.  

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  

10.5.Wszelkie spory mogące wyniknąć w ramach niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  

10.6.Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, natomiast materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 


